Schůze Komise Rozhodčích ČBA s regionálními Koordinátory rozhodčích III.
24.3.2021 20:30 MS Teams
Za regiony:
Ondřej Beneš – jih
Karel Jaksch - severozápad
Roman Meško – východ
Pavel Podhájecký – severovýchod
Tomáš Špilauer - jihozápad

Z KR ČBA:
František Přibyl – moderátor
Miroslav Kaigl
David Kulhánek
Vladimír Richter
Marek Vičar

Program:
1. Seznámení s aktuální situací
2. Oddíloví rozhodčí
3. Školení
4. Publikace
5. Různé
 Seznámení s aktuální situací
Přibyl
- Informoval ohledně získané výjimky pro EXL, která začne 9.4., ostatní soutěže čekají
na rozvolnění (odhad je duben, květen)
- Aktuálně se sestavují pravidla pro působení rozhodčích v EXL
- Přípravné zápasy v rámci udělené výjimky budou možné od 1.4.
 Oddíloví rozhodčí
Přibyl
- V procesu je sestavování „desatera chování“ na dětských turnajích
- Zájemci v současnosti podávají přihlášky na mládežnické turnaje
Jaksch
- „Desatero“ v přípravě, při tvorbě bude spolupracovat s P. Podhájeckým
Přibyl
- Kalhoty pro EXL rozhodčí se distribuují, budou nějaké výměny velikostí, následně mohou být
k prodeji zájemcům
- Pro oddílové rozhodčí na pohárech a MČR mládeže se budou objednávat jednotná trička,
dle financí se zvažují i čepice
 Školení
Přibyl
- Určitě zahájit možnost přihlásit se na školení rozhodčích a komisařů
- Termín školení rozhodčích v regionu SZ zrušen, bude se konat virtuální parlament regionu a
hledá se vhodný termín pro konání plánovaného školení rozhodčích
- Dotaz na koordinátory, jak to vypadá s termíny školení rozhodčích v regionech?
Meško
- Zatím není termín stanoven
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Beneš
- Stejná situace i v regionu jih, aktuálně jsou školení zakázána vládními nařízeními, a tedy se
termín neřeší
Podhájecký
- Situace je shodná, školení se neřeší. Pozitivně vidí jednání VV regionu 1x za 14 dní, uvidí se, co
bude
Špilauer
- Stejná situace i v regionu jihozápad, školení se neřeší
Přibyl
- Zopakoval důležitost zůstávat v kontaktu s vedením regionu, KR zajistí školitele, potřebné je
sdělit termín konání školení v situaci, jakmile to bude možné
 Publikace
Přibyl
- Pravidla baseballu a mechanika dvou rozhodčích aktuálně rozesílány rozhodčím
- Manuál rozhodčího v připomínkovém řízení
- Soutěžní řád a karty soutěží zveřejněny na webu ČBA, pravděpodobná ještě úprava SŘ pro EXL
vzhledem k možnosti hrát EXL pod přísnými epidemiologickými pravidly
- Na úrovni KR se projednává aktualizace motivačního a licenčního systému
 Různé
Meško
- Obeznámil přítomné s projektem baseballového stadionu ve Zlíně, který je ve fázi studie
proveditelnosti
- Bude spojen pro více sportů
- Dotazoval se na fungování a podporu LL, IntL, SeniorL v letošním roce?
Přibyl
- Doporučil zopakovat dotaz na jednání regionů
Podhájecký
- Jak to vypadá letos s mezinárodními turnaji?
Přibyl
- Se všemi turnaji se pracuje tak, že se uskuteční v termínu, ale bude záležet na aktuální situaci
- CEB stanovila jako kruciální termín 46 dní před turnajem, zda se bude nebo nebude konat
Meško
- Prezentoval video s vizualizací baseballového stadionu ve Zlíně
Přibyl
- Ukončil schůzku ve 21:30, předběžný termín další schůzky s koordinátory 21.4.2021

Zapsal – David Kulhánek

Schválil – František Přibyl
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